
 
 

 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกลางใหญ่ 
เรื่อง  การรับลงทะเบียนคนพิการเพื่อรับเงินสวัสดิการเบี้ยความพิการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

---------------------------- 
ตามที่ กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน     

เบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งก าหนดให้     
คนพิการที่ได้จดทะเบียนคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ ลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ย
ความพิการด้วยตนเองต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีภูมิล าเนา  ณ  ที่ท าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสถานที่ที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด และมีสิทธิรับเบี้ยความพิการในเดือนถัดไป  นั้น 

 

  องค์การบริหารส่วนต าบลกลางใหญ่  จึงขอประกาศให้คนพิการที่มีความประสงค์จะขอรับเงินสวัสดิการ  
เบี้ยความพิการ สามารถติดต่อยื่นค าร้องขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการได้  โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 
  ๑.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิจะได้รับเงินเบี้ยความพิการ 
  (๑)  มีสัญชาติไทย 
  (๒)  มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน และเป็นคนพิการที่ได้ย้ายทะเบียน 
                              บ้านมาใหม่ หรือเป็นคนพิการที่เป็นคนพิการรายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ขอรับ   
                              เงินเบี้ยความพิการกับองค์การบริหารส่วนต าบลกลางใหญ่ 
  (๓)  เป็นคนพิการที่จดทะเบียนคนพิการ และมีบัตรประจ าตัวคนพิการ  
  (๔)  ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ 
  ๒.  ขั้นตอนการยื่นขอลงทะเบยีนรับเงินสวัสดิการเบี้ยความพิการ 
  ๒.๑  คนพิการที่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนด  สามารถยื่นค าขอลงทะเบียนรับเงินสวัสดิการเบี้ยความพิการ
ด้วยตนเอง  หรือในกรณีคนพิการไม่สามารถยื่นค าขอได้เนื่องจากเป็นผู้เยาว์  คนเสมือนไร้ความสามารถ  หรือคนไร้
ความสามารถ หรือในกรณีมีสภาพความพิการถึงขั้นไม่สามารถไปยื่นค าขอรับเบี้ยความพิการด้วยตนเองได้ ให้บิดา  มารดา  
บุตร สามี  ภรรยา  ญาติ พี่น้อง  หรือบุคคลอื่นใดที่รับดูแลหรืออุปการะ คนพิการยื่นค าขอแทนก็ได้  โดยมอบอ านาจเป็นลาย
ลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นค าขอลงทะเบียนแทน  (ตามแบบหนังสือมอบอ านาจพร้อมแนบส าเนาบัตรประชาชนของผู้มอบ
อ านาจ และส าเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ) 

  ๒.๒  ให้คนพิการหรือผู้รับมอบอ านาจ  กรอกรายละเอียดค าขอตามแบบที่ก าหนด (แบบค าขอลงทะเบียน
คนพิการ)  โดยสามารถลงทะเบียนคนพิการได้ทุกวัน (ในวันและเวลาราชการ)  ณ  องค์การบริหารส่วนต าบลกลางใหญ่     
เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.   
 ๒.๓  คนพิการต้องน าหลักฐานเอกสารแสดงตน  ดังนี้ 

  ๒.๓.๑  บัตรประจ าตัวคนพิการ  พร้อมส าเนา 
   ๒.๓.๒  ทะเบียนบ้าน  พร้อมส าเนา 

๒.๓.๓  สมุดบัญชีธนาคาร ธกส. ทุกสาขา พร้อมส าเนา (กรณีคนพิการประสงค์ขอรับเงิน 
           เบี้ยความพิการผ่านธนาคาร) 
๒.๓.๔  บัตรประชาชนของผู้ดูแลคนพิการ พร้อมส าเนา  กรณีเป็นผู้ยื่นค าขอแทนคนพิการ 

 

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที ่ ๑  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

 
 

(นายวิลาศ  ไชยดี) 
  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกลางใหญ่ 



               ทะเบียนเลขที่..................../ 2563 
 

แบบค ำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยควำมพิกำร  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2563 
 

 
 

เฉพำะกรณีคนพิกำรมอบอ ำนำจหรือผู้ดูแลคนพิกำรลงทะเบียนแทน : ผู้ยื่นค ำขอฯ แทน ตำมหนังสือมอบอ ำนำจเกี่ยวข้องกับคนพิกำร 
หรือขอลงทะเบียน โดยเป็น  บิดำ-มำรดำ  บุตร  สำม-ีภรรยำ  พี่น้อง  ผู้ดูแลคนพิกำรตำมระเบียบฯ   
ช่ือ-สกุล (ผู้รับมอบอ ำนำจ/ผู้ดูแลคนพิกำร).......................................................................................................................................................
เลขประจ ำตัวประชำชน  ---- ที่อยู่  .......................................................................................... 
...............................................................................................................................................โทรศัพท์ .............................................................. 
 

ข้อมูลคนพิกำร 
เขียนที่  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกลำงใหญ ่
 

วันท่ี...................เดือน......................................พ.ศ........................... 
 

  ค ำน ำหน้ำนำม เด็กชำย เด็กหญิง นำย  นำง นำงสำว  อื่น ๆ (ระบุ)................................................. 
ช่ือ.................................................นำมสกลุ...........................................เกิดวันที่...............เดือน..........................................พ.ศ.......................
อำยุ........................ปี  สัญชำต.ิ..............................มีชื่ออยู่ในส ำเนำทะเบียนบ้ำนเลขท่ี......................หมู่ที่...........................ต ำบลกลำงใหญ่  
อ ำเภอเขือ่งใน จังหวัดอุบลรำชธำนี รหัสไปรษณีย์  34320   โทรศัพท์........................................................... 
หมำยเลขบัตรประจ ำตัวประชำชนของคนพิกำรที่ยื่นค ำขอ ---- 
ประเภทควำมพิกำร        ควำมพิกำรทำงกำรมองเห็น       ควำมพิกำรทำงสติปญัญำ 
                               ควำมพิกำรทำงกำรได้ยินหรือสื่อควำมหมำย          ควำมพิกำรทำงกำรเรยีนรู ้

 ควำมพิกำรทำงกำรเคลื่อนไหวหรอืทำงร่ำงกำย      ควำมพิกำรทำงออทิสติก 
 ควำมพิกำรทำงจิตใจหรือพฤติกรรม       ควำมพิกำรซ  ำซ้อน     ไม่ระบุควำมพิกำร 

สถำนภำพสมรส   โสด   สมรส   หม้ำย   หย่ำร้ำง    แยกกันอยู่   อื่น ๆ ............................................................. 
บุคคลอ้ำงอิงที่สำมำรถติดต่อได้................................................................................................โทรศัพท์...................................................... 
ข้อมูลทั่วไป :    สถำนภำพกำรรบัสวัสดิกำรภำครัฐ   ยังไม่ไดร้บักำรสงเครำะหเ์บี ยยังชีพ   
                       เคยได้รบั (ย้ำยภูมลิ ำเนำ) เข้ำมำอยู่ใหม่ เมื่อ............................................................................................................ 
  ได้รับเงินเบี ยยังชีพผู้สูงอำย ุ      ได้รับกำรสงเครำะห์เบี ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์    อื่น ๆ (ระบุ)...................................................  
  มีอำชีพ (ระบุ)...........................................................................................รำยไดต้่อเดือน (ระบุ)....................................................(บำท) 
  มีควำมประสงค์รับกำรฝึกอำชีพ............................................................................................................................................................. 
 

  มีควำมประสงค์ขอรับเงินเบี ยควำมพิกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  โดยวิธีดังต่อไปนี  (เลือก 1 วิธ)ี 
  รับเงินสดด้วยตนเอง        รับเงินสดโดยบคุคลทีไ่ดร้บัมอบอ ำนำจจำกผูม้ีสิทธิ/ผู้ดูแล 
  โอนเข้ำบัญชีเงินฝำกธนำคำรในนำมผู้มสีิทธิ       โอนเข้ำบญัชีเงินฝำกธนำคำรในนำมบุคคลที่ได้รับมอบอ ำนำจจำกผู้มีสิทธิ/ผูดู้แล 
ช่ือบัญชี...............................................................................ธนำคำร......................................................สำขำ.................................................
เลขท่ีบัญชี -- - -   พร้อมแนบเอกสำรดังนี  
  ส ำเนำบัตรประจ ำตัวคนพิกำร     ส ำเนำทะเบียนบำ้น 
  ส ำเนำสมุดบญัชีเงินฝำกธนำคำร  (ในกรณีผู้ขอรับเงินเบี ยควำมพิกำรประสงคข์อรับเงินผ่ำนธนำคำร) 
 หนังสือมอบอ ำนำจพร้อมส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผูม้อบอ ำนำจ ผู้ดูแลคนพิกำร และผูร้ับมอบอ ำนำจ (ในกรณยีื่นค ำขอฯแทน) 
 

  ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้ำพเจ้ำเป็นผูม้ีคุณสมบัตคิรบถ้วน ไม่เป็นบุคคลที่อยู่ในอุปกำระของสถำนสงเครำะห์ของรัฐและ
ข้อควำมดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นควำมจริงทุกประกำร หำกข้อควำมและเอกสำรที่ยื่นเรื่องนี เป็นเท็จ ข้ำพเจ้ำยินยอมให้ด ำเนินกำรตำมกฎหมำย 
 
 
          (ลงช่ือ) ...............................................ผูย้ื่นค ำขอ  (ลงช่ือ) ...............................................เจ้ำหนำ้ที่ผู้รับจดทะเบียน 
                   (..............................................)            (.............................................) 
 

หมำยเหตุ  ให้ขีดฆ่ำข้อควำมที่ไม่ต้องกำรออก และท ำเคร่ืองหมำย  ในช่อง    หน้ำข้อควำมที่ต้องกำร 
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ควำมเห็นเจ้ำหน้ำที่ผู้รับจดทะเบียน 
 

เรียน  คณะกรรมกำรตรวจสอบคุณสมบัติ 
 

         ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของ  นำย/นำง/นำงสำว 
........................................................................................  
หมำยเลขบัตรประจ ำตัวประชำชน   
----  แล้ว 

 เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน 
 เป็นผู้ที่ขำดคุณสมบัติ  เนื่องจำก 

.............................................................................................

................................................................................... ..... 
 
 

  (ลงชื่อ)    ...........................................................  
     (........................................................) 
                     เจ้ำหน้ำที่ผูร้ับจดทะเบียน 

 

 

ควำมเห็นคณะกรรมกำรตรวจสอบคุณสมบัติ 
 

เรียน  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกลำงใหญ่ 
 

        คณะกรรมกำรตรวจสอบคุณสมบัติได้ตรวจสอบแล้ว   
มีควำมเห็นดังนี  
      สมควรรับลงทะเบียน   ไม่สมควรรับลงทะเบียน 
 
ประธำนฯ       (ลงชื่อ) ...............................................  
                               (นำงนิภำพร  นนนำรถ) 
 
กรรมกำร        (ลงชื่อ) ............................................... 
                                 (นำยวุฒิชัย  ไชยเสนำ) 
  
กรรมกำร        (ลงชื่อ) พ.จ.อ.......................................  
                                   (ธนกฤต  แก้วกลึงกลม) 
                                   

 

ค ำสั่ง  
 รับลงทะเบียน    ไม่รับลงทะเบียน 
 อ่ืน ๆ ...................................................................................................................... ....................... 

                                        
                            

                                    (ลงชื่อ)  ........................................................ 
(นำยวิลำศ  ไชยดี) 

นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกลำงใหญ่ 
วันที่..............เดือน ………………………..  พ.ศ. …………………….. 

 
 
 

(ตัดตำมรอยประ  ให้คนพิกำรที่ยืน่ค ำขอลงทะเบียนเก็บไว้)         
 

ทะเบียนเลขที่………………/2563 

 

ยื่นแบบค ำขอลงทะเบียนเมื่อวันที่..........................เดือน………………………………… พ.ศ. ……………………………. 
 

 กำรลงทะเบียนครั งนี   เพื่อขอรับเบี ยควำมพิกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ..….2563..…. โดยจะได้รับเงิน        
เบี ยควำมพิกำรตั้งแต่เดือน…………………….…………………… ในอัตรำเดือนละ 800 บำท  กรณีคนพิกำรย้ำยภูมิล ำเนำไปอยู่
ที่อ่ืน จะต้องไปลงทะเบียนยื่นค ำขอรับเงินเบี ยควำมพิกำร ณ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่โดยทันที เพ่ือรักษำสิทธิ
ให้ต่อเนื่องในกำรรับเงินเบี ยควำมพิกำร 
 
 
          (ลงชื่อ) .....................................................              (ลงชื่อ) ...................................................                                 
                    (.................................................)              (.................................................) 
                       ผู้ยื่นค ำขอ/ผู้รับมอบอ ำนำจ           เจ้ำหน้ำที่ผู้รับจดทะเบียน 
หมำยเหตุ  ใหท้ ำเคร่ืองหมำย  ในช่อง    หน้ำข้อควำมที่ต้องกำร 


